Odpoveď z MPRV SR z 5.11.2018
VEC: Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám – odpoveď
Dobrý deň, vážený pán Chudý,
v zmysle platného organizačného poriadku MPRV SR, čl. 21, ods. 6, bod 6.24 bola Vaša žiadosť o
sprístupnenie informácií postúpená Kancelárii ministra, Odboru komunikácie a marketingu, ktorý je
podľa uvedeného poriadku príslušný vybavovať žiadosti o sprístupnenie informácií.
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že podľa ust. § 18 ods. 1 v spojení s ust. § 16 ods. 1 zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií),
týmto odpovedáme na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií, doručenej Ministerstvu
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 25.10.2018 a zaevidovanej v našej evidencii žiadostí
o sprístupnenie informácií pod č. 25138/2018.
Odpoveď:
V prílohe si Vám dovoľujeme zaslať stanovisko k Vašej žiadosti.
Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že transpozícia smernice (EÚ) č. 2015/412 je v zmysle
Zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v gescii MŽP SR. Na túto
skutočnosť boli členovia petičného výboru upozornení aj počas osobného stretnutia s p.
ministerkou na pôde MPRV SR.
Ďalej Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je spolugestorom
transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 412/2015 a v záujme prijatia národnej
právnej úpravy transponujúcej postupy obmedzenia alebo zákazu pestovania GMO sme zaslali
návrh zákona Ministerstvu životného prostredia SR ako gestorovi transpozície smernice (EÚ)
412/2015. V tomto návrhu zákona sme navrhli prvý proces obmedzenia pestovania ešte v
povoľovacom procese nového GMO na úrovni EÚ zveriť MPRV SR a druhý odôvodnený
poautorizačný postup zveriť vláde Slovenskej republiky. Ministerstvo životného prostredia SR v
prvotnej fáze súhlasilo s takýmto prístupom. Cieľom MPRV SR je dohodnúť znenie normatívneho
textu návrhu zákona, na základe ktorého by sa tvorili prílohy materiálu, ktorý predloží MŽP SR na
rokovanie vlády SR. V auguste 2018 bolo zvolané formálne zasadnutie medzirezortnej pracovnej
skupiny pri Ministerstve životného prostredia SR, na ktorom boli predstavené ďalšie pripomienky
MŽP SR k textu návrhu zákona a prekvapivá žiadosť po skoro roku a pol, čo MŽP SR ustanovilo
medzirezortnú pracovnú skupinu, aby návrh zákona preberajúci postupy smernice predložilo
MPRV SR. Gestora transpozície smernice určila vláda SR v bode A.1. uznesenia vlády SR č. 73 z
24. februára 2016 k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a
niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc. Zo strany
MPRV SR boli vykonané všetky konštruktívne kroky, aby SR mohla využívať postupy na
obmedzenie alebo zákaz pestovania GMO.
Taktiež medzirezortná skupina pre transpozíciou smernice (EÚ) 2015/412 bola založená MŽP SR.
Čo sa týka pozícií na zasadnutia k schvaľovaniu nových GMO na účel pestovania, zasadnutí
pracovnej skupiny pre smernicu 2001/18/ES sa zúčastňujú predstavitelia rezortu životného
prostredia SR, keďže do kompetencií tohto rezortu životného prostredia spadá hodnotenie rizika
GMO na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie.
SR podporuje výskum a vývoj poľnohospodárskych plodín na výskumných pracoviskách cez
projekty vedy a výskumu a úlohy odbornej pomoci.

S pozdravom
JUDr. Marek Molitoris
Odbor komunikácie a marketingu I Kancelária ministra

